
पो ट लोहा ग.ुर.न 55/2023  कलम 143,147,149,452,324,323,504,506 IPC  माण े द. 09.03.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व दाखल  फयाद च ेनाव प ा मो. . व 

आरोपीच ेनाव व प ा आरोपी अटक  

होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न व कलम --- लोहा 

गु. र. न. 55/2023  

कलम 

143,147,149,452,324 
,323,504,506 IPC 
 

गु हा घडला ता वेळ ठकाण - द. 

08.03.2023 रोजी  14.00 

वाजता या समुारास मौजे पांगरा 
तालकुा कंधार िज हा नांदेड येथील 

फयाद चे घरात पूवस 25 

कलोमीटर 

 
 

गु हा दाखल:- द.09/03/2023वेळ 

00.30 वा . टेशन डायर  न द 02 वर  

 
 

FIR त दल  का:- होय 

 - 

 फयाद च ेनाव-  

 
 

आरोपीच ेनाव-  

 आरोपी अटक:- नाह    

 

सादर वनंती क , वर नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपीताने गैर 

काय याची मडंळी जमवून फयाद च े पतीस शवीगाळ क न थापडा 
बु यांनी मारहाण क न जीवे मार याचे धमक  दल  ते हा फयाद च ेपती 
पोल स टेशनला जाऊन त ार देत अस याची आरोपीताना मा हती 
मळा यानतंर फयाद या घरात घुसनू गैर काय याचे मडंळी जमवून  

फयाद स लाकडाने पाठ  त व डो यात गंभीर व पाची मारहाण क न 

वटकर फेकून मा न पाठ त गंभीर व पाच ेदखुापत केल   

वगरेै मजकुराच ेजबाब व न  मा.पो. न. साहेब यांचे आदेशाने गु हा दाखल 

क न पुढ ल तपास पोहे का पो. हे. का HC 2483 साखरे यां याकड े दला आहे 

 तपासी अमंलदार = HC 2483 साखरे पोल स टेशन लोहा मो. 
न.9823015483 

दाखल करणार -- 

HC 491 लाठकर मो. नं. 8830449911  

 

पो. टे. भार  अ धकार  चे नाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल नबंर 

9850188100 
 
 

 
 
 
 
 



iksLVs ps  uko  eqØekckn xw-j-ua- 37@2023 dye  392]34 Hkk n fo fn-09@03@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
eqØekckn  

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn -08@03@2023 jksth 

lk;adkGh ikp oktrkps lqekjkl 

yky ekrhps ekGk toGhy ihjcsx 

'kgkcsx ;kaps 'ksrktoG nsÅGokMh 

jksMoj  

 

 

 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&-- 
-fn-09@03@2023 jksth osG 01-22-
ok- uksan ua- 2 oj 
  
 
 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
 xw-j-ua- 37@2023 dye  

392]34 Hkk n fo  

 
 
 
 

-  ?kVukLFkG %& 

yky ekrhps ekGk 

toGhy ihjcsx 'kgkcsx 

;kaps 'ksrktoG nsÅGokMh 

jksMoj  

  

 

mf'kjkps dkj.k&&&& 

vkt jksth iksLVsyk 

;sÅu rdzkj fnyh  

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
dksaMhck ek#rh [krxkos o; 17 o"kZ 

O;olk; f'k{k.k jkg.kkj gk eq 

nkidk xqaMksiar rkyqdk eq[ksM  ft 

ukansM tkr dksGh ]eks-8010-813703 

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
rhu vKkr ble  
 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
xsyk eky%&nhM xzke lksU;kps iku 

vankts fdaerh 6000@&#i;s fooks 

daiuhpk eksckbZy fdaer vankts 

3000@&#i;s o LIysaMj eksVj 

lk;dy fdaerh vankts 20]000 

#i;s vlk ,dw.k 29]000@& 

#i;kpk eky  

 

[kqyklk %& lknj foaurh dh] ueqn rk osMh fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh gk R;kps vktksckyk 
'ksrkdMwu ?kjh vk.k.;klkBh tkr vlrkuk yky ekrhps ekGk toGhy ihjcsx 'kgkcsx ;kaps 
'ksrktoG jksMoj rhu vuksG[kh eqys  fQ;kZnhl Fkkacowu R;krhy ,dkus NksVîk canqdhlkj[ks 
fnl.kkjs dejsrwu dk<wu fQ;kZnhl Hkhrh nk[kowu tcjnLrhus fQ;kZnhps xG~;krhy nhM xzke 
lksU;kps iku vankts fderh lgk gtkj #i;s fooks daiuhpk eksckbZy o ftvks daiuhpk fle 
dkMZ Øekad 8010813703 eksckbZy fda-vankts 3000@&gtkj #i;s o LIysaMj eksVkj lk;dy 
Øekad ,e ,p 12 ds ds &7927 fda-va 20]000@& #i;s vlk ,dw.k 29]000@&&#i;s 
fdaerhps lkfgR; tcjnLrhus ?ksÅu nsÅGokMh jksMus tksjkr fu?kwu xsys oxSjs fQ;kZnho:u 
ojçek.ks xqUgk nk[ky  

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh nsxyqj&ek-lfpu 
lkaxGs lkgsc-mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh mifoHkkx nsxyqj eks ua 9823524529  ]]2--
liksfu frMds iksLVs eqØkekckn eks ua 9823156052]]3- iksmifu ok?kekjs iksLVs eqØekckn  
eks-7972389995]]4iksmifu dkx.ks iksLVs eqØekckn eksua 7385916468]]iksmifu lw;Zoa'kh 

iksLVs eqØekckn eks ua9975802890 ]] gs fnukad 08@03@2023 jksth ps 01%35 ok uksan ua- 
03 oj jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu frMds iksLVs eqØkekckn eks ua 9823156052 
rikfld vf/kdkjh %&iksmifu dkax.ks iksLVs eqdzekckn eks ua 7385916468 
nk[ky dj.kkj %& iksmifu lq;Zoa’kh  iksLVs eqdzekckn eks ua  
 
fu;a=.k d{k vf/kdkjh%& iksmifu ,e fM f’kojdj iksyhl fu;a=.k d{k]ukansM 
eks ua 9922322312 
lax.kd vkWijsVj%& eiksdkW@2673 fnik dkacGs eks ua 97+66812295 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vkjksih vKkr vkgsr  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



पोल स टेशन बलोल    गुरन.ं 30/2023.कलम 379 ipc माणे दनांक. 8.03.2023     

पोल स टेशनचेनाव गु हारिज टरनबं
रवकलम 

गु हाघडलाता .  
वेळ ठकाणवदाखलता. 
वेळ 

फयाद चेनाववप ामोबाईलनबंर, 

आरोपीचेनाववप ाआरोपीअटकहोय 

/नाह  

हक कत 

पोल स 

टेशन च े

नाव 

बलोल  

गुरन ं30/2023 

कलम 379 ipc 

माण े

 
 
 
 
 
 
गेलामाल:-   
 
 
 
 
 

गु हाघडला– 

दनाकं2/3/2023च2े3.

00रोजी नंतर त े दनांक 

3/3//23 सकाळी 07-0 
0वा पावेतो वळे न क  
नाह  मोयेजगी फाटा 
वीट दकुान या 

समोर 
 
गु हा दाखलतार ख  

8/3/2023 
वेळ 22.30 डायर न.18 
 
चेक ल टचीपतुताकेल
अगरकसे  :-होय 

फयाद चेनावगोपालबंकटबरदोलवय28

वष यवसायशतेी व ॅ टर चालक 
रा स ापूर तालुका वण  िज हा 
नजामाबादमोबाईलनबंर891924386

1 
एफआरआय त 

दल का :-होय 

आरोपी –अ ात 

आरोपीअटक — 

गेला माल -मोटार सायकल लडर 
लस इंिजन नंबर 

mblhaw129mhj19912 असा 
असलेल  बना नंबर लेटची कंमत 
अदंाजे साठ हजार पयांचे जनुी 
वापरत े

ठाणेअमंलदारhc1870शखेसर 

मो.98236289 8 

खलुासा :- सदर वनंती क  वर नमूद का वेळ व 
ठकाण यातील फयाद ने यानंी यांची हरो ह डा 
कंपनीची लडर लस डझाईननंबर 
mblhaw129M4 519912असेअसलेल क  अदाजेक  
आ 60000- पयाचीकोणीतर  अ ात चोर यान े
कारला फाटा वीटच ेदकुानासमोर लावलेल  होती ती 
चो न नेल  आहे फया  माणे गु हा दाखल क न 
मा पी आय साहेब यां या आदेशाने बीट एचसी 
2049 आंबेवार यां याकड े दला 
तपासीअमलंदार :-  पोहेका2049आंबेवारपो टे बलोल  

मो.7721005064 

पो टे भार अ धकार . पो नन टेसाहेब 
 
 
 
मा. पोल सअधी कसाहेबयाचंेसचूना माण:े- 

 
 
 
 



 

पो ट लोहा ग.ुर.न 56/2023  कलम 143,147,149,324,323,504,506 IPC  माणे  द. 09.03.2023 

पो. टे. 

च ेनाव 

     ग.ुर.न. व कलम    गु हा घडला व 

दाखल  

फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 लोहा 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ग.ुर.न व कलम --- 

लोहा ग.ु र. न. 

56/2023  कलम 

143,147,149,324, 
323,504,506 IPC 
 

गु हा घडला ता वेळ 

ठकाण - द. 08.03.2023 

रोजी  14.00 वाजता या 
सुमारास मौजे पांगरा 
तालुका कंधार िज हा 
नांदेड येथील फयाद च े

घरासमोर पूवस 25 

कलोमीटर 

 
 

गु हा दाखल:-

द.09/03/2023वेळ 

05.44 वा . टेशन डायर  

न द 08 वर  

 

FIR त दल  का:- होय 

 - 

 फयाद च ेनाव- गणपती गगंाराम घोरबांड 

वय 45 वष यवसाय शतेी राहणार पांगरा 
तालुका कंधार िज हा नांदेड मोबाईल नंबर 

7755939961  
 
 

आरोपीच ेनाव-  

 

 आरोपी अटक:- नाह    

 

दाखल करणार -- 

HC 491 लाठकर मो. न.ं 8830449911  

सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानी गरै काय याची मंडळी जमवनू फयाद  सोबत जु या 
भांडणाच ेकुरापत काढून वाद घालून शवीगाळ क न थापडा 
बु यांनी  मारहाण केल  व िजव ेमार याची धमक  देऊन 

फयाद स  हॉक न ेउज या पाया या पे ीवर मारहाण क न गभंीर 

दखुापत केल  तसेच लाकडाने पाठ त मा न गभंीर दखुापत क न 

फयाद ची प नी,भावजय तसेच मुल स थापड बु या ने मारहाण 

क न जीव ेमार याची धमक  दल  वगरेै  

वगरेै मजकुराचे जबाब व न  मा.पो. न. साहेब यांच ेआदेशाने 
गु हा दाखल क न पुढ ल तपास पोहे का पो. हे.का 2323 जामकर 

यां याकड े दला आहे 

 
 

तपासी अमंलदार = HC 2323 जामकर पोल स टेशन लोहा मो. 
न.9970975476 

 

पो. टे. भार  अ धकार  च ेनाव व .  मा. पो.नी   तांबे मोबाईल 

नंबर 9850188100 

 
 
 



                                                       पो. टे. िवमानतळ 82/2023 कलम 324,323,504,506 ,34 भाद व द 09.03.2023 
िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

2 3 4 5 6 
िज हा नादंेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
गु. घ. ता.वेळ व ठकाण –

दनांक 08/03/2023 रोजी 
20.30 वाजताचे सूमारास 
महेबूबनगर,नांदेड पूवस 1 

कमी 
 

उशीराचे कारण-यातील 
फयाद ने आज रोजी पो. टे 
ला येवून त ार द याने 

 
 

गु हा दाखल ता. वेळ – द 

09.03.2023 रोजी वेऴ 02.25 वा 
टे.डा. 06 

पो. टे वमानतळ 
,नांदेड गू.र.न. 
82/2023 कलम 

324,323,504,506 , 
34 भाद व 

 

फयाद  – अजनू प. ेम सगं 
पवार,वय 20 वष, यवसाय 
मजरू  रा. ाम सीवार पो ट 

भगवानपूरा ता.पूनासा 
िज.ख डवा(म य देश) 
ह.मू. व ठलनगर,नादेड 

 
 
 
 

आरोपी –    

 
 

 आरोपी अटक:- नाह    

 
 

खलुासा –सादर वनंती क,नमदू ता.वेळी व ठकाणी यातील आरोपीतांनी फयाद  व 
याचे भावास तू ह  दोघे पण आम या ब हणीला का ञास देत आहोत असे हणून 
शवीगाळ क  लागले त हा फयाद ने आ ह  तर चांगलो राहत आहोत कधी भांडण  

केलो नाह  हणालो असता आ. .1 याने  फयाद  व याचे भावाला थापडाबू याने 
मारहाण केल  व आ. .2  यान े याचे जवळील चाकूने फयाद चे पाठ वर मा न  

दखूापत केल  व दोघांनी मळून तू ह  यानंतर आम या ब हणीला ञास दलो तर 

 िजवंत सोडणार नाह  हणनू िजवे मार याची धमक  दल ..वगैरे जबाबाव न  

मा.पो. न साहेबांचे आदेशाने गू हा दाखल केला 
 

 
दाखल करणार –पोना.2609 आकमवाड मो.न.8805647079 

 
तपास-सपोउप न लोखडंे मो.न.9527810006 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                         पोल स टेशन हदगाव गु र न 47/2023 कलम 452 323 504 506  भादवी माणे द 09/03/2023  

पो टेचे 
नाव  

गु र न नं व 
कलम 

गु हा घडला ता. 
वेळ  ठकाण  व दाखल 
ता . वेळ 

फ या द नाव प ा व  मो नं, आरोपी 
नाव  व प ा  

हक कत 

हादगाव  गु र न 
47/2023 

कलम 452 

323 504 506 

भादवी माण े
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

गु हा घडला ता वेळ:- 
द 08.03.2023 च े

18.00 वा  वाजताचे 
समुारास फयाद  
बाईचे घरात उ रेस 
09    km ता.हदगाव 
 

     
 गु हा दाखल ता 
वेळ:- द 09/03/2023 

12.25 वा टे. डा . 
न द  11  वर  
 
 

फ या द नाव व प ा :-  

 
 

FIR त दल  का:- होय 
 
आरोपीच ेनाव  व प ा :-  

 

दाखल करणार. Npc / 227 भसे पो टे 
हदगाव मोबाईल नंबर 9511229954 

खलुासा:- सादर वनंती क , वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद  बाई आपले घरातकामकाज कर त असताना 
यातील आरोपीनेलहान मुलाचें भांडणाचे कारणाव न फयाद  
बाईचे घराचे ओसर त वेश क न शवीगाळ क न शवीगाळ 
क न थापडा याने मारहाण क न मार देऊन केस ध न 
खाल  पडले व िजवतं मार याची धमक  दल  वगैरे जे हा 
व न हणनू पो न  पवार यांचे आदेशाने गु हा दाखल क न 
तपास कामी बीट hc 1863 कादर यां याकड े दले 
 
तपा सक अंमलदार:- hc 1863 पो टे हदगाव ,मो. न. 
9860202126 
 

मा. जगन पवार पो न  साहेब ps हदगांव  
 
चेक ल टची पतुता केल  अगर कस:े-होय 

 
 
 
 
 
 
 



 
               पो. टे वमानतळ गुरनं 83/2023 कलम 324, 323, 504, 506, 34 भा.द.वी- द  09.03.2023 

अ. . िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वळे गरुन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 
1 2 3 4 5 6 

 िज हानादंडे, 
पो. टे. िवमानतळ 

गु.घ.ता.वेळ व ठकाण –  

दनांक 07/03/2023 रोजी 
अंदाजे रा ी 19.30 वा चे 

सुमारास महादेव मंद रा जवळ 

सावजनीक रोडवर 
सखोजीनगर नांदेड पुवश 03 

क.मी. 
 
 
 

गु हा दाखल ता. वेळ- द  
09.03.2023 रोजी वेळ 

13.33 वा टे.डा. 22 

 
पो. टे वमानतळ 

गुरनं 83/2023 कलम 
324, 323, 504, 

506, 34 भा.द.वी 

फयाद  - कृ णा ल मण राठोड वय 32 

वष यवसाय मजुर  रा. महेबबुनगर 

नांदेड मो. 8888235689 
 
 

आरोपी -   
 
 

उशीराचे कारण- वलाज क न आज रोजी पो टे 
ला हजर येवुन त ार द याने. 

खलुासा - सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी यातील 

आरोपीतानंी मळुन आ हाला मारहान करणारे तु ह च आहेत अस े हणनु 

फयाद स व म  गजानन यास राँडने व लाकडाने मारहान क न दखुापत 

केल , व लाथांनी व थापड बु यानंी मारहान क न िजवे मार याची धमक  

दल . वगैरे मजकुराच ेजबाबव न मा.पो. न.सा.यांच ेआदेशाने गु हा 
दाखल क न पुढ ल तपास ASI पांचाळ सा. यांचेकड े दला. 
दाखल करणार – NPC 631 देशमखु मो.न. 9923647631 

तपास करणार – ASI पांचाळ  मो.न. 9423437844 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-पो. टे वमानतळ आ.म.ृनं. 06/2023 कलम  174 CRPC द.09/03/2023. 
 

अ. 
. 

िज हावपो. टे.चनेाव गु हाघडला/दाखल/ ा द./वेळ गुरन.ं वकलम फया द व आरोपी,नाव व प ा हक गत 

1 2 3 4 5 6 
 िज हा नांदेड, 

पो. टे. िवमानतळ 
 
आ.म.ृघडला ता वेऴ  व 

ठकाण - द 08.03.2023 

रोजी 21.35 वा सरकार  

दवाखाना व णपुुर  नांदेड   
 
 
दाखल ता. वेळ – द 

09.03.2022 रोजी वेळ      

14.23 वा टे.डा. 24 

 

पो. टे वमानतळ 

आ.म.ृनं. 

06/2023 कलम  
174 CRPC 

 
खबर देणार –  डा.ँशेख वैधक य अ धकार   

वय 40 वष य. वैधक य अ धकार   स.द. 

व णुपरु  नांदेड  
 
 
मयताचे नाव –  आनोळखी 60 वषाचा पु ष 
 
मरणाचे कारण – -जखमी  अव थेत दाखल व उपचारा 
दर यान मृ यु 

खलुासा -सादर वनंती क ,वर नमुद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील मयतास उपचार कामी द. 08/03/2023 रोजी 21.05 

वा दाखल केले असता याचेवर स.द. व णुपरु  म ये उपचार 

चाल ुअसतानंा 21.35 वा मरण पावला. वगैरे व न मा. पो. न. 

नरवाड े  साहेब याचं ेआदेशाने आ  दाखल क न पुढ ल तपास 

कामी PSI ग ड साहेब  याचंेकड े दले. 

दाखल करणार – NPC 631 देशमखु मो.न. 9923647631 
तपास करणार – PSI ग ड  मो.न. 7972560742 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

पोल स टेशन कंुटूर गुरनं. 43/2023 कलम 324,506 भा द. व..  दनांक09/03/2023 

     

पो. टेच े

नाव 

गुरण ंव 

कलम 

गु हा  घडला ता. वेळ ठकाण व दाखल 

ता. वेळ  

रपोट /खबर देणार नाव प ा व 

मयताच ेनाव व प ा 
खलुासा  

कंुटूर गुरन 

43/2023 

 कलम 

324,506 

भा द. व  

 
 
 
 
 

द. 09.03.2023 च े10:00वा. स.ु 

मोजे हु सा ता नायगाव येथे  

 
 
गु हा दाखल  ता.वेळ:- द 09/03/2023 

च े  13:52वा टे.डा न द . 16वर  

 
दाखल करणार :-ASI तांबोळी पोल स 

टेशन कंुटूर  

मो. न.ं8329982627 

फयाद  नाव:-परशुराम हर  

जालणेकर वय ४3 वष यवसाय 

शेती रा हु सा ता नायगाव  

 
 
 
 
 
आरोपीच े:-  

 
  आरोपी अटक:- नाह    

 

खलुासा_सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकानी यातील 

आरोपीने फयाद स त ुआमच ेल न मंडपात का आलास अस े

हणनू फयाद स काठ ने पाट वर ढोपरावर मा न जखमी केले व 

जीवे मार याची धमक  दल  वगैरे जबाब व न गु हा दाखल क न 

पुडील तपास मा. सपोनी ी पुर  साहेब यां या आदेशाने पुढ ल 

तपास कामीHC/ 1592 नकम यां याकड े दला. 
 

भार  अ धकार  - महादेव शवाजी पुर  सहा यक पोल स नर क 

पो टे कंुटूर मो. न आ ण .8668543100 

तपा सक अमलंदार- HC 1592 नकम साहेब पो टे कंुटूर 

मो.न.8080840778 

 
 
 
 

 
 
 



1पोल स टेशन मु ामाबाद  भाग एक त ेपाच  cr no 38/2023 कलम 279,304 A , भादवी दनांक   09/03/2023  

पोल स टेशन  

नाव 

 

गुरन व  कलम  गु हा घ, ता, वेळ ठकाण  फयाद च ेनाव थोड यात गु याची हक कत 

पो टे  

मु ामाबाद  

 

 
38/2023 कलम 

279, 304 अ, 

भादवी 

गु हा घ,ता.वेळी. 
ठकाणी. द 05/03/2023 

वेळ 20:00 कंु ाळा शवारात 

कंु ाळा   पाट जवळ 

 
गु हा दाखल तार ख वेळ द 

09/03/2023रोजी वेळ 16:12 

न द 19 वर 
 
दाखल करणारे अमंलदार 

यांच ेनाव पो हे का 2068 

कागणे मोबाईल मांक 

8459537419 

 फयाद च ेनाव अ वनाश 

दगंबर च हाण वय 40 वष 

यवसाय शेती जात बंजारा 
राहणार सेवा दस नगर तांडा 
तालुका मुखेड मोबाईल 

माकं 

 97 65 82 95 86 
 
 
आरोपीच ेनाव 

   

खलुासा वर नमूद तार ख वेळी ठकाणी यातील  

फयाद चा भाऊ चालक याने आपले ता यातील उसाने भरलेल  क 

ह  हायगई व न काळजीपणाने भरधाव वेगात चालवनू तचे वर ल 

नयं ण सुटून ती पलट  क न वतःच ेमरणास कारणीभूत झाला 
हणनू गु हा दाखल क न माननीय सपो न साहेब यां या आदेशाने 

पुढ ल तपास कामी  बीट पो हे का 2319 स धे वरे यां याकड े दला 
सपोनी तीडके पो ट मु ामाबाद  मोबाईल न,9823156052 

 
 
 
 

 

                                                           
 



पो. टे. च ेनाव  माडंवी गु न न.ं  :- 15/2023  कलम :-324,323,504,506   भा. द. व द. 09/03/2023 

पो. टे. च े

नाव  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / म सगं 

घडला व कलम  

गुरन / आ.म ृ/ पनाका / 
म सगं घडला व दाखल  

फयाद  च ेनाव व प ा व 

मो. न.ं आरोपी च ेनाव व 

प ा, आरोपी अटक होय / 

नाह  

                 ह ककत  

मांडवी गु न न.ं  :- 15/2023 

कलम :-324,323,504,506 

 भा. द. व  

 
 
 
 

गु हा घडला ता. व वेळ :-  

 द. 08103/2023 रोजी रा ी  
10:00वाजता  
 
 

ठकाण :-. सगंोडा  तांडा 
ता. कनवट फयाद च े

घरासमोर अगंणात  

  
 

गु हा  दाखल ता. व वेळ :-  

द. 09/03/2023 च े16:20वा.  
 

न द नंबर :- 13वर  

 
 

फयाद  -   बाळू धावजी 
च हाण वय 40वष 

रा. सगंोडा   तांडा  ता. 
कनवट िज.नांदेड  

मो.नं. नाह  

 

आरोपी च ेनाव :-  

  

FIR दल ेका होय/नाह  :- 

होय. 

 
 

आरोपी अटक :- नरंक 

 
 

सादर वनंती क ,वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी  यातील फयाद  हा 
अतुल हा नेहमी दा  पऊन फरतो काह  एक काम करत नाह  उगाच 

मोटर सायकलवर फरतो असे फयाद  हा आपले प नी सोबत बोलत 

असताना आरोपीने ऐकून याचा राग मनात ध न फयाद स 

घराबाहेर बोलवून आरोपीने याच ेहातातील लाठ न े फयाद च ेउजवे 

डो यावर व डो यावर मा न डोके फोडून जखमी केल े व शवीगाळ 

क न जीव े मार याची धमक  दल  व फयाद च े वडील 

सोडव यासाठ  आले असता यांना पण लाथा बु यान े मारहाण 

क न शवगेाळ केल  वगरेै जबाब आव न वर माणे गु हा दाखल 

क न माननीय सपो न शखे साहेब यां या आदेशाने पुढ ल कायवाह  

कामी बीट Hc 1 57 कदम यांच ेकडे दला. 
दाखल करणार मपोहेका 1831 मडके मॅडम मो  9423509717 

तपा सक --- पोहेका 1657  सर  पो टे मांडवी 
मो. नं. 7218242057 

पो. टे. भार  अ धकार   

नाव व मोबाईल नंबर :- स.पो. न. शखे साहेब पो. टे. मांडवी मो. न.ं 

8888822811 

 
 



पोलीस ेशन देगलूर  गूरन. 120/2023क 279 ,337,338  भा द वी िद. 09/03/2023 

पोलीस े
शनचेनाव 

गू.र.न.वकलम गू.घ. ता. वेळ व  िठकाण िफयादीचेनाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 120/2023 
क 279 ,337,338   
भा द वी माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद. 29 .08 .2022 रोजी 
15.00 ते 15.30 वा. देगलुर 
ते उदगीर  रोडवर  बललुर 
फाटा  येथे  . देगलुर 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व नोदंनं 
िद.  09/03/2023 रोजी 
वेळ 17.36  वा. नोदंनं. 31  
वर 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेकाँ  2350 जाधव  
ने.  पो. े . देगलुर 
 

िफयादी चे नाव व प ा व मो–पंढरी 
ल ण पापडु वय  40  वष वसाय – 
मजुरी रा . गोजेगाव मा मुखेड  
 मोनं  9823949830 
 
 
आरोपी–   
  
 
उशीराचे कारन  –    िवलाज क न  
चालता येत अस ाने व मानसीक  थती 
चांगली झा ाने  आज रोजी  पो े   ला 
येवुन त ार िद ाने   
 

सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व िठकािण 
यातील  आरोपीने आपले िट र   चा चालक ने 

ा ा  ता ातील  िट र हयगई व 
िन ाळजीपणाने भरधाव चालवुन  िफयादीचे  
लुनास  धडक देवून िफयादीस  गंभीर जखमी  
केले  िवलाज  क न आज रोजी त ेत  िठक 
झा ाने  व मानसीक थती  चांगली  झा ाने  
त ार  देत आहे   
वगैरे िफयादी  चे जबाबा व न गु ा दाखल 
 
 
तपािसकअंमलदार–पो ना 2332 प ेवाड ने पो 

े  देगलुर  
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:-- 
पोिन ीमाचरेमोनं 9821159844 
 

 
 
 
 
 
 
 



पोल स टेशन मरखेल ग.ुर.न.ं42/2023  कलम65(ई)म.दा.का   दनांक  09/03/2023 

 पोल स  

टेशन मरखेल 

ग.ुर.नं./कलम ग ुघडला व दाखल तार ख फयाद  व आरोपी खलुासा शेरा 

मरखेल ग.ुर.नं- 42/2023 

कलम 65 (ई) 

म.दा.का  
 
 
 
 
 
 

ग ुघ ता वेळ व ठकाण दनांक 

09/03/2023 रोजीवेळ17.45 
वाजताआरोपीचेघरासमोरसावज न
क रोडवरमौजेसोमुरतादेगलुर 
 
गु हा दाखल- 

दनाक 09/03/2023 वेळ 20.36 

टे.डा.न दनंबर 20 वर 
 
 
. गु हा दाखल करणार - 
 
सपो.उप. न मठपती  
पोल स टेशन मरखेल.मोन-ं 
9359827917 
 
 

फयाद - चं कांत बाबुरावपांढरेवय 32 

वषपोकॉ/3206 पो टेमरखेलमोनं 9049047740 
 
 
आरोपी-   
 
ज त माल – एक 30 

लटर या लॉ ट क याकॅनम ये 
20 लटरगावठ हातभ ट चीदा त लटर 100 

दरा माणेएकूण 2000/- पये कमतीचा 
ोि हशण गु याचा माल 

 
 
आरोपीचा पूव इ तहास — नरंक 
 

खलुासा- 
      सादर वनतंी क  वर नमूद तार ख वेळी व 

ठकाणी यातील आरोपीन े बेकायदेशीर र या 
याच े ता याम य े एक 30 लटर या 
ल◌ॉि टक या कॅन म ये आबंट उ  वास येत 

असलेल  गावठ  हातभ ट ची 20  लटर दा  

त लटर 100 पये दरान ेअसा एकूण 2000/-

पयाचंा ो गु याचा मालाची चोरट  व  

कर याच े उ देशाने ता यात 

बाळगलेला ोि हशन गु हयाचा माल मळून 

आला वगैरे फयाद व नगु हादाखल 

 
तपास करणार– HC 94 शखे 

पोल स टेशन मरखेल, िज हा नादेंड  

 मोब.  7776067774 

भार अ धकार -ि हट गु टेपो लस न र क 
पो. टेमरखेलमोनं 8830564618 

 

आरोपीचा पूव इ तहास — नरंक 

 
आरोपीवर कर यात आलेल  तबंधक कायवाह  – नरंक 

 

 



पोल स टेशन भोकर गु र न कलम भादवी दनांक
पो टे चे नाव गु हा रिज टर नंबर व

कलम गुरन
फयाद व आरोपी चे नाव हक कत

पोल स
टेशन भोकर

गु घता वेळ व ठकाण
द रोजी वेळ
अंदाजे दपुार वा चे
सुमारास महादेव मनोर
पाणटपर जवळ मोजे हाळदा
वा भोकर

गु हा दाखल तार ख वेळ व
न द मांक
दनांक
चे वाजता न द मांक

फयाद द ा ल मणराव
नारले वय वष धदंा शेती
रा हाळदा ता भोकर िज
नांदेड मो न

आरोपी

आरोपीचा पूव इ तहास
नरंक

खुलासा
सादर वनंती क वर नमूद ता वेळी व ठकानी यातील फ याद हा
गावातील महादेव मंद राज असले या पाट वर खरा घे यासाठ गेला
असता फयाद याने आरोपी यास प नास पयाची नोट देवुन
दोन खरे मागीतले असता थोडे थांब असे हणताच फयाद आरोपीस
हणाला क मला पंगत वाढ यास जायचे आह असे हणताच

आरोपीता न संगणमत क न फयाद स लाथा बु याने मारहाण क न
दगड मा न डोके फोडले व जीवे मार याची धमक दल वगैरे
मजकूराचे जबाबव न वर माणे गु हा दाखल क न ना पो न साहेब
यांचे आदेशाने पुढ ल तपास बट पोहेकॉ वाजता आहे

दाखल करणार सपोउप न लेखुळे पो टेभोकर मोन
तपासकामी बट कदम पो टेभोकर मोनं

भार अ धकार माननीय पोल स नर क उबाळे साहेब
आरोपीचा पूव इ तहास — नरंक 
 
आरोपीवर कर यात आलेल  तबंधक कायवाह  – नरंक 

 

 



पो. टे.च ेनाव कनवट 65/2023 कलम 279, 337, 338 IPC माणे दनांक 09/023/2023 

पो. टे.च े

नाव 

गरुन/आ.म.ृ/पनाका/
मसींग घडला व 

कलम 

गरुन/आ.म.ृ/पनाका/ मसींग 

घडला व दाखल 

फयाद  च ेनाव व प ा व मो.नं आरोपी च े

नाव व प ा, आरोपी अटक होत /नाह  

हा ककत 

 

कनवट 
65/2023 कलम 279, 

337, 338 IPC माणे 

गु हा घडला - द .26/02/2023 

 रोजी वेळ अदंाजे 12.20 

वाजता या सुमारास 

सावज नक र यावर ठमके 

यांच ेइंजी नय रगं कॉलेज 

समोर कनवट ते कोठार  रोड 

कोठार  (ची ) ता. कनवट 

द नेस 3 km  
 
 

गु हा दाखल - दनांक 

09/023/2023 22.17  

 दाखल करणार Npc/ 2355 

मालवड पो टे कनवट       

77688 53060 
 
 

टे. डा. . 49 

 

 फयाद  - सुदाम पता धन ुपवार वय 52 

वष यवसाय शतेी राहणार तुळशी तांडा 
तालुका माहूर िज हा नांदेड मोबाईल मांक 

8888455752  
 

आरोपी -  
 

 उ शराचे कारण - आज रोजी पो टे ला 
येऊन त ार द यान े
 
 
 
 

 आरोपीचा पूव इ तहास  - नरंक  

 सादर वनंती क  वर नमूद तार ख वेळी व ठकाणी 
यातील फयाद ची प नी, आई, नात असे तुळशी तांडा 
येथून दधुगाव येथे ऑटोने जात असताना वर ल 

ठकाणी यातील ॅ टर चालकानंी याच े ता यातील 

ॅ टर र यात उभी क न रहदार स अडथळा नमाण 

होईल असे ठेवले व यातील ऑटो चालकाणे या या 
ता यातील ऑटो हाईगाईने व न काळाजी पणाने 

भरधाव वेगात ऑटो चालून उभे असले या ॅ टर 

ॉल ला पाठ मागनू धडक देऊन फयाद ची प नी,आई, 

नात यांना गभंीर दखुापत केल  वगरेै मजकुराची आज 

रोजी फयाद द यान ेवर माणे गु हा दाखल क न 

तपास कामी पो न साहेबां या आदेशान ेएच.सी /1913 

राठोड यां याकड े दला  
 

तपास - पोहेका/ 1913 राठोड पो. टे. क नवट 97678 

68500 

 

 आरोपीचा पूव इ तहास  - नरंक 

आरोपीवर कर यात आलेल  तबंधक कायवाह  – नरंक 

 

 



                                         पो. टे. कंधार ग.ुर.न 64/2023  कलम 324,323,504,506,34.भा.द.वी. दनाकं 09/03/2023 

पो. टे. च े

नाव 

ग.ुर.न व कलम व 

अ ध नयम 

   गु हा घडला दाखल  तार ख, 

वेळ व ठकाण  

फयाद च ेनाव प ा मो. . व आरोपीच े

नाव व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 64/2023  कलम 

324,323,504,506, 

34.भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.09/03/2023चे 04.00वा  चे 
सुमारास  दैठणा पाठ  जवळ 

भानदुास पराजी गीते यांचे 
शेताजवळ सावज नक रोडवर  ता. 
कंधार िज. नांदेड    द णेस 

16. क.मी. 
 
 
 

 गु हा दाखल:- द.09/03/2023 

वेळ  22.05 वा टेशन डायर  न द  

28 वर. 

 
 

दाखल करणार:- -HC-/2425 

राठोड. टे. कंधार 
मो. नं.9011736889. 

 
 

फयाद च ेनाव  : - अशोक मा लका गीते   

वय 55 वष यवसाय शेती रा. सोमठाणा 
ता. कंधार िज हा नांदेड ह ल  मु काम 

नांदेड.  मो.न.9860277979. 

 
 

FIR त दल  का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा :-.  
 

 आरोपी अटक :- नाह   

 
 

उ शराचे कारण ---आज रोजी पोल स 

टेशनला येऊन त ार जबाब द याव न.  

सादर वनंती क  यातील नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी यांनी 
सगंणमत क न फयाद ची मोटार सायकल मांक MH-26-BN-5108 या मोटार 

सायकलवर फयाद  कु ळा माग जात असताना दैठणा पाठ जवळ भानदुास पराजी 
गीते यांचे शेताजवळ आलो असता वेळ सायंकाळी झरो चार वाजता चे सुमारास 

तेथे रोडचे बाजूला थांबलेले आरोपी मांक एक व दोन हे दोघे माझे मोटार सायकल 

समोर येऊन माझी मोटार सायकल मला थांबव यास सांगून तुला बोलायचे आहे 

असे हणा यान ेमी मोटार सायकल या खाल  उतरलो असता ते हा मला आरोपी 
मांक एक मनाला क  तुला मुलगा नाह   तू वस बुड या आहेस तू मे यावर तुला 

माझा मलुगा पाणी पाजतो तू शेती मला सोडून दे असे हण ूलागला ते हा मी यास 

तुला शेती देत नाह  मला मुल  आहेत असे हणालो असता आरोपी मांक एक व 

दोन या दोघांनी माझे शट ओढून मला खाल  पाडून आरोपी माकं एक यांनी याचे 

हातातील दगडान ेमाझे डो यात व पाठ त मा न माझे डोके फोडून दखुापत केल  व 

गो वदं मा लका गीते यांनी मला लाथा भु याने मारहाण केल  व शवीगाळ क न 

जीवे मार याची धमक  दल  ते हा कु ळाकडून हरबळ कड ेजाणारे सभुाष सतंराम 

सोनकांबळे व नागोराव क डीबा घुगे यांनी मला मारहाण करताना पाहून आमचे 
भांडणाची सोडवा सोडव केल  . वगरेै मजकुराच ेजबाब व न मा.पो. न. ी पडवळ 

साहेब यांचे आदेशान ेगु हा दाखल. 

घटना थळी भेट : ---- 

तपासी अमंलदार :--HC-/2259  ीरामे साहेब पो. टे. कंधार मो. .9421761652. 

पो. टे. भार  अ धकार  चे नाव व मा. पो.नी पडवळ साहेब. मो.न 9850188100 

भेट देणारे अ धकार  चे नाव मो. . 

 
 



54/2023 कलम 324, 323 भादवी

    
 

गुरन 
54/2023 
कलम324, 
323 भादवी 

िद.08/03/2023 
रोजी चे 18.00वा 
 चे सुमारास  बौ द िवहारा  
जवऴरोडवरिहमायतनगर 
दि णेस 1 िक.मी 
.
 
 
 

िद.09/03/2023रोजी 
22.15 वाजतान द .29 
वर 
 
 

काश रामा हटकर वय  40 
वष यवसाय भाजीपाला 
 िव ी   
रा.सवणा ता.िहमायतनगर 
 िज.नांदेड मो नं  
8669416098. 
 
 

 

सादर िवनंती की,वर नमुद ता. वेऴी व िठकाणी यातील िफय दी 
हा भाजीपा याचे कँरेट बाजुला उभा असले या अँटोम ये 
ठेव यासाठी पाई घेवुन जात असतांना यातील आरोपीस 
िफय दीचे हातातील कँरेटचा ध का लाग याने व याचा आरोपीस 
राग आ याने आरोपीने िफय दीस जवऴ बोलावुन घेवुन 
थोबाडीत मा न आरोपीने याचे जवऴील छोटया चाकुने िफय दीचे 
गऴयाखाली छातीवर मा न जखमी केले. वगैरे MLC जबाब व न 
बाजुस माणे गु हा दाखल क न पुढील 
तपास मा.सपोिन महाजन सा 
यांचे आदेशाने बीट पोहेकाँ 
/2303 सगनवाड यांचे कडे िदला. 

पो.िन. ीिब.डी.भुसनुरमो.नं. 
934774799 

सपोउपनीठाकरेसाहेबमो.नं.मो.नं.7218111599   
पोहेकािशगणवाड पो टे हमायतनगर 

मो .न . 9049075521 

 
 
 
 



 
     पो. टे. कंधार ग.ुर.न 63/2023  कलम 420.467.468.465.471.472.34.भा.द.वी. दनांक 09/03/2023 

पो. टे. चे 

नाव 

गु.र.न व कलम व 

अ ध नयम 

   गु हा घडला दाखल  

तार ख, वेळ व ठकाण  

फयाद चे नाव प ा मो. . व आरोपीचे नाव 

व प ा आरोपी अटक  होय/ नाह  

       हक कत 

 कंधार 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गु.र.न 63/2023  कलम 

420,467,468,465,471, 

472,34.भा.द.वी. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

द.29/11/2022 ते 

द.02/12/2022 पयत  

पंचायत स मती कंधार 

येथे  ता. कंधार िज. नांदेड    

पि चमेस 01. क.मी. 
 
 
 
 
 

 गु हा दाखल:- 

द.09/03/2023 वेळ  

21.48वा टेशन डायर  

न द  27 वर. 

 
 
 
 

दाखल करणार:- -HC-

/2425 राठोड. टे. कंधार 

मो. नं.9011736889. 

 
 

फयाद चे नाव  : - िजत  रामदास ठेवरे   वय 46 

वष यवसाय नोकर  ( व छता नर क 

नगरप रषद कंधार )रा. मु ताईनगर कंधार ता. 
कंधार िज. नांदेड . मो.न.9860277979. 

 
 

FIR त दल  का:- होय 

 
 

आरोपी नाव व प ा :-  
 
 

 आरोपी अटक :- नाह   

 
 

उ शराचे कारण ---आज रोजी पोल स टेशनला 
येऊन त ार जबाब द याव न.  

 
 
 

तपासी अंमलदार :--HC-/2259  ीरामे साहेब 

पो. टे. कंधार मो. .9421761652. 

 
 

आरोपीचा पूव इ तहास:- मा हत नाह .  

 
 

केलेल  कारवाई:-nil. 

सादर वनंती क  यातील नमदू तार ख वेळी व ठकाणी यातील आरोपी यांनी संगणमत क न द.29-11-

2022.रोजी नगरप रषद कंधार येथे अजदार बालाजी भगवानराव मानसपुरे रा. यंकटेशनगर कंधार 

यांनी कंधार येथील मालम ा . 1-745 चा झोन दाखला मळणेबाबत अज केला होता या अजावर 

स.कायालय अधी क  मनोहर मसणाची उ लेवाड यांनी शेरा मा न े ा धकार  ह रदास बाबुराव 

कळसकर यां याकडे दला यांनी कायालय अधी क मनोहर मसनाजी उ लेवाड यांची सह  घेऊन 

कायालयीन जा :-1833/2022 द.29.11.22.रोजी अजदार बालाजी भगवानराव मानसपुरे यांना दला 
आहे. याची त यासोबत जोडल  आहे.  

यांनतंर द. 03/01/2023 रोजी गो वदं भगवानराव मानसपुरे यांनी नगरपर शद कायालय कंधार येथे 

खोटा झोन दाखला तयार क न रिज  क न षासनाची फसवणुक करणा-यावर कायवाह  करणेबाबत 

अज दला, आणी या अजासोबत यांनी बनावट झोन दाखला तयार के याची त दल . तसेच दयुम 

नबंधक कायालय कंधार यांचेकडुन देखील द. 06/01/2023 रोजी नगरपर शद कंधार कायालयाचे 

बनावट लेटर हेड, षल व बनावट सह  क न झोन दाखला दले व न यो य ती कायवा करणेबाबत प क 

ा त झाले. याव न आमचे कायालयाकडुन द. 29/11/2022 रोजी जावक . 1833/2022 अ य 

अजदार बालाजी भगवानराव मानसपुरे रा. यंकटेषनगर कंधार यांना दलेला झोन दाखला आणी गो वदं 

भगवानराव मानसपुरे यांनी द. 03/01/2023 रोजी यांच ेत ार अजासोबत दलेला झोन दाखला याची 
आमचे कायालयाकडुन पडताळणी केल  असता बालाजी भगवानराव मानसपुरे रा. यंकटेषनगर कंधार 

व भगवान वठोबा मानसपुरे यांनी या कायालयाकडुन दे या आले या झोन दाख याचा बनावट लेटर हेड 

तयार क न बनावट दाखला तयार क न या दाख याम ये यांचा मालम ा  रोजी दयुम नबंधक 

कायालय कंधार येथे सदर मालम ेची व  कर यासाठ  खरा हणून वाप न या आधारे यांनी यां 
मालम ा . 01-745 ची चैताल  गणेष लंुगारे रा. लंुगारग ल  कंधार ता. कंधार यांना व  क न आमचे 

कायालयाची व दयुम नबंधक कायालय कंधार आणी षासनाची फसवणुक केल  आहे. हणुन माझी 
बालाजी भगवानराव मानसपुरे रा. यंकटेषनगर कंधार व भगवान वठोबा मानसपुरे रा. यंकटेष नगर 

कंधार यांचे व द कायदेषीर फयाद आहे. वगैरे मजकुराचे जबाब व न मा.पो. न. ी पडवळ साहेब 

यांचे आदेशाने गु हा दाखल. 

 पो. टे. भार  अ धकार  चे नाव व मा. पो.नी पडवळ साहेब. मो.न 9420841070. 

आरोपीचा पूव इ तहास:-   

केलेल  कारवाई:-nil. 

 



िदनांक09.03.2023 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

िदनांक09.03.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Ikks LVs ekGkdksGh 27-@2023dye 324]323]504]506]34-Hkknoh lg dye 3¼1½¼vkj½ ¼,l½] 3¼2½¼Ogh½¼,½- v- tk-t- ç- dk;nk fn-09@03@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko 
ekGkdksGh 

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn-08@03@2023 ps 

17%00 ok lqekjkl fQ;kZnhps 

?kjkiq<s vax.kkr eks- guqearokMh  

rk daèkkj nf{k.ksl 16 fdeh   

 

-  ?kVukLFkG %&  

 fQ;kZnhps ?kjkiq<s vax.kkr eks- 

guqearokMh  rk daèkkj nf{k.ksl 16 

fdeh   

 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&-- 
-fn-09@03@2023 jksth osG 16-58-
ok- uksan ua- 20 oj 
  
 
 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
 27-@2023dye 

324]323]504]506]34-

Hkknoh lg dye 

3¼1½¼vkj½ ¼,l½] 

3¼2½¼Ogh½¼,½- v- tk-t- 

ç- dk;nk 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %& 
jkefd'ku ih laxzke ?kksMacs o; 36 

o"kZ O;olk; Mªk;Ogj tkr ekrax jk- 

guqear okMh rk daèkkj th- ukansM  

eksckbZy uacj- 8698664924       

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
mf'kjkps dkj.k-- vkt jksth mipkj 

d:u iksLVyk ;sÅu rØkj fnY;kus- 

 

[kqyklk %& oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy fQ;kZnh R;kps ?kjh vlrkuk ;krhy 
vkjksih Øekad 1- ;kus R;kps cksyksjks fidi okgu fQ;kZnhps ?kjktoG Fkkacowu Vsipk vkokt 
eksBk dsY;kus fQ;kZnhus R;kl vkokt ygku dj Eg.krkr vkjksih Øekad 1- ;kus fQ;kZnhl 
ekaxkP;k] èksM?;k Eg.kwu tkfrokpd f'kohxkG d:u  dkBhus fQ;kZnhps ikBhoj o mtO;k 
tkxsoj ek:u t[keh dsys rlsp vkjksih Øekad-2]3]4 ;kauh fQ;kZnhl ekaxkP;k] èksM?;k 
Eg.kwu vaxkoj iMwu ykFkk cqDD;kauh ekjgk.k dsyh o f'kohxkG d:u ftos ekj.;kph 
èkeD;k fnY;k - oxSjs tckcko:u oj çek.ks xqUgk nk[ky 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  Jh- 
Fkksjkr lkgsc  mifoHkkx da/kkj eks- ua- 9325634308  ]liksfu fuyi=sokj  iksLVs 
ekGkdksGh   eks- ua- 9881201052 gs fnukad 09@03@2023 jksth ps 17%30 ok uksan ua- 22 
oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu fuyi=sokj  iksLVs ekGkdksGh   eks- ua- 9881201052 
 
 

rikfld vf/kdkjh %& ek- mifoHkkxh; iksyhl vf/kdkjh  Jh- Fkksjkr lkgsc  
mifoHkkx da/kkj eks- ua- 9325634308   
 

nk[ky dj.kkj %& iksgsdkW@954 dYysokj iksyhl LVs'ku ekGkdksGh -eks -u 
8888832047 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 

-    

 



iksLVs ps uko  HkkX;uxj 100-@2023dye 395]506] -Hkknoh lg dye  3@25] 4@25 veZ vWDV fn-09@03@2023 
ftYgk@ iks-

Bk.ks  
iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
HkkX;uxj  

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn-23@02@2023 ps 

02%00 ok lqekjkl bUnzkizLFk uxj 

ukansM  iqosZl 01 fd eh  

 

-  ?kVukLFkG %& bUnzkizLFk 

uxj ukansM  iqosZl 01 fd eh  

 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&-- 
-fn-09@03@2023 jksth osG 19-54-
ok- uksan ua- 28 oj 
  
 
 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
 100-@2023dye 

395]506] -Hkknoh lg 

dye  3@25] 4@25 veZ 

vWDV  

 
 
 

xsyk eky %& nksu 

eksckbZy fdaerh vankts 

16000 #i;s  o uxnh 

3000@#i;s  vlk ,dq.k 

19000@#i;kpk eky  

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk 

%&fo’kky  ek/kojko csacMs o; 

40 o”ksZ O;olk; gkWLVsy 

pkyd jk- pSrU;uxj ukansM 

eks ua  9763123237 

 

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks;  

vkjksihps ukao o iRRkk %&  

vuksG[kh ikp bZle  

 
vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
 
mf'kjkps dkj.k-- vkt jksth iksLVsyk 

;sÅu rØkj fnY;kus- 

 

[kqyklk %& oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh fQ;kZnhps gkWLVsy e/khy 
jkg.kkjs  fo|kFkhZ  ;kaps #ee/;s  tkoqu [kathjP;k eqBhus ekjgk.k dsyh o MksD;kyk ,dkus 
fiLVy ykoqu nksu osGk dkWd d#u rqeP;k toGhy eksckbZy o iSls  |k vls Eg.kqu ftos 
ekj.;kph /kedh fnyh o R;kaps toGhy nksu  eksckbZy fdaerh  16000@# o uxnh 3000@#  
vls tcjhus  pks#u usys vkgsr oxSjs etdqjkpk tckc vkt jksth iks LVs yk ;soqu fnY;kus 
xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& ek-panzlsu ns’keq[k mi fo iks v mi 
foHkkx  ukansM ‘kgj eks ua 9756390333  iksfu cksyeokM  iks LVs HkkX;uxj 
eks ua  8080885533 liksfu ijxsokj  iks LVs HkkX;uxj  eks ua  
9028846691 liksfu okBksjs  iks LVs HkkX;uxj eks ua  8530487120 gs fnukad 
09@03@2023 jksth ps 19%58 ok uksan ua- 29 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& iksfu cksyeokM  iks LVs HkkX;uxj eks ua  
8080885533 
 
 

rikfld vf/kdkjh %& liksfu ijxsokj  iks LVs HkkX;uxj  eks ua  
9028846691 

nk[ky dj.kkj %& liksfu okBksjs  iks LVs HkkX;uxj eks ua  8530487120  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& vuksG[kh ikp bZle  

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 
 
 



             Ikks LVs fgek;ruxj xqj ua-  53@2023 o dye 307] 504 Hkknoh o 4@25 vkeZ vWDV fn-09@03@2023 
ftYgk@ iks-Bk.ks iukdka ?kMyk@xqUgk 

nk[ky@izkIr  fn-osG 
i-uk-dk-xqjua @ 

dye 
[kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 

fQ;kZnh@vkjksih 
gdhdr 

 ftYgk -ukansM  
iksLVs ps  
uko  
 

fgek;ruxj  

 
xqUgk--?kMyk rkjh[k osG 
o fBdk.k &  
fn-08@03@2023 ps   
09%30 oktrk ps 
lqekjkl fQ;kZnhps jkgrs 
?kjkr ekS-dkSBk  
 
?kVukLFkG %&  
fQ;kZnhps jkgrs ?kjkr ekS-
dkSBk  
 
fn’kk o varj %&  
mRrjsl 10 fdeh 
varjkoj  
 
 
 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&-- 
-fn-09@03@2023 jksth osG 
21-16-ok- uksan ua- 26  oj 
  
 
 

 
xqj ua-  53@2023 
o dye 307] 
504 Hkknoh o 
4@25 vkeZ vWDV 
 
 
 
 
 
 

 
fQ;kZnhps uko o IkRrk %&  
,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks; 
 
 
 
vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 
 
 
vkjksih vVd %& ukgh  
 
 
 

 
[kqyklk %&  oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksih ;kus 

Lorkps iRuhP;k pkjh=;koj la’k; ?ksoqu o ekgs:u iSls ?ksoqu ;s 

vls Eg.kqu okn ?kkyqu f’kohxkG d:u iRuh nsoiqtsyk clyh 

vlrk vkjksihus ?kjkrhy cWVus MksD;kr ekjys o ryokjhus lq/nk 

MksD;kr nksUgh gkrkoj]MkO;k ik;kps iatkoj ek:u xaHkhj t[keh 

d:u thos ekj.;kpk iz;Ru dsyk vkgs-oxSjs etdqjkps tckck o:u 

cktql izek.ks xqUgk nk[ky d:u iqf<y rikl ek-liksfu egktu 

lk ;kaps vkns’kkus liksfu ikVhy ;kapsdMs fnyk- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %&1-ek-liksfu egktu  

2- liksfu ikVhy 

gs fnukad 09@03@2023  jksth ps 21%20 oktrk uksan ua- 27 oj 

jokuk 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV i<s pkyq  

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %&iksfu  Hkqluqj iks LVs fgek;ruxj  eks ua  

9834774799  ¯ 
 rikfld vf/kdkjh %&liksfu ikVhy iksLVs fgek;ruxj eksua-

9082055370 

nk[ky dj.kkj %&  liksmiuh Bkdjs iksLVs fgek;ruxj 

 
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& fujad 

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 

     



                             पोलीस ेशन देगलूर गूरन. 121/2023 कलम 420,467,468,471,191,188,193,34 भादवी    िद  09/03/2023 

पोलीस 
ेशन चे 

नाव 

गू.र.न.व कलम गू.घ. ता. वेळ व  
िठकाण 

िफयादीचे नाव व प ा व मोनं खुलासा:--- 

देगलूर गूरन. 121/2023 
कलम 
420,467,468,471,
191,188,193,34 
भादवी  माणे 
 
 
 
 
 

गू. घ. ता. वेळ व 
िठकाण:-- 
िद.  19/11/2022  
पासुन देगलुर ायलय  
 
 
 
 
गु. दा. ता. वेळ व 
नोदंनं 
िद. 09/03/2023 
रोजीवेळ  20.00  वा. 
नोदंनं. 32 वर 
 
 
 
 
दाखलकरणार:- 
पोहेका 2350 जाधव  
पो. े . देगलुर 
 

िफयादीचेनाव व –म ान िप. ई ाइल चौधरी वय 
50 वष धंदा ापार रा हाणेगाव ता. देगलुर मो. 
8888691577  
 
 
आरोपी – 
 
 
 
आरोपीचा पुवइितहास – व केलेली कायवाही – 
िनरंक  

खुलासा:-- 
सादर िवंनती की, नमुद ता वेिळ व  िठकािण  यातील िफयादी म ान िप. ई ाइल चौधरी वय 
50 वष धंदा ापार रा हाणेगाव ता. देगलुर मो. 8888691577 हे हाणेगाव येथील थर घर 

ामपंचायत मालम ा  713/1 सी. टी सवहे नं 61 चे मालक व क ेदार आहेत यात आरोपी 
  –1. 2. यानी संगनमत क न िफयादीची फसवणुक कर ासाठी ाचे िमकतीचे बनावट 

द  तयार क न ते ते बनावट द  खरे आहेत आसे ायलयात दाखवुन ायालयात खोटे 
शपथप क िदले आरोपीने ामपंचायत हाणेगाव येथील फेरफार अिभलेखात नमुना  9व8 वर 
जहीर चौधरीचे नाव मालम ा  713/2आणी 713/3 साठी लावलेले आसताना व ाची 
मालम ा  713/1 शी काही एक संबंध नसताना मु आिभलेखावर ाचे नाव नसताना खोटे 
बनावट कागदप  तयार क न देगलुर िदवाणी दावा  985/2022 िद 19.11.2022 रोजी 

माणे दाखल केले आणी ाच िदवशी खोटे शपथप   सादर  केले तरी आरोपी  1व 2 
याचेवर यो  ती कायदेिशर कायवाही ावी णुन मा. ायदंडािधकारी थम वग ायलय 
देगलुर िज. नांदेड यांचेकडील जा  / फौज /446/2023 िद. 2.3.2023 आदेशा ये वरील 

रकणातील आरोपी िव ध CRPC  156(3) अनुसार गु ा दाखल करणे  बाबत आदेश झालेने  
गु ा दाखल  
तपािसकअंमलदार– psi  पवार मँडम    पो े देगलूर मोनं 7774840493 
 
 
पो े भारीअिधकारीनाव व मोनं:--पोिन ीमाचरेसाहेबमोनं 9821159844 
 

 
 
आरोपीचा पुवइितहास – – िनरंक 
केलेली कायवाही िनरंक 
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            Ikks LVs fyacxko  35-@2023 dye 143- 147] 148] 324] 504] 506 -Hkknoh fn-09@03@2023 

ftYgk@ iks-
Bk.ks  

iukdka ?kMyk@xqUgk 
nk[ky@izkIr  fn-osG 

i-uk-dk-xqjua @ dye [kcj ns.kkj ;kaps uko o iRrk 
fQ;kZnh@vkjksih 

gdhdr 

 ftYgk -
ukansM  
 
iksLVs ps  
uko  
fyacxko   

xqUgk  -?kMyk rkjh[k osG o 

fBdk.k & fn-16@02@2023 ps 

21%00 ok rs 21%30 oktrk ps 

lqekjkl  izYgkn Hkkslys  ;kaps 

fdjk.kk nqdk.kk leksj  eksTks  ok?kh  

rk ft ukansM  nf{k.ksl 10 fd eh  

 

-  ?kVukLFkG %& izYgkn 

Hkkslys  ;kaps fdjk.kk nqdk.kk 

leksj  eksTks  ok?kh  rk ft ukansM  

nf{k.ksl 10 fd eh  

 
xqUgk  nk[ky-rk-osG-%&-- 
-fn-09@03@2023 jksth osG 16-15-
ok- uksan ua- 18 oj 
  
 
 

xqUgk@ vijk/k dzaekd  
 35-@2023 dye 143- 

147] 148] 149  324] 

504] 506 -Hkknoh  

 
 
mf’kjkps dkj.k  & 
ljdkjh nok[kkuk 
fo”.kqiwjh  ukansM ;sFks 
vkS”k/k mipkj d#u 
vkt jksth iks LVs yk 
;soqu rdzkj fnY;kus 
xqUgk nk[ky- 
 

 

fQ;kZnhps uko o IkRrk %&lqjs’k 

‘ks”ksjko Hkkslys  o; 32 o”ksZ  

O;olk; vWVks pkyd tkr  

ejkBk jk-ok?kh rk-ft- ukansM 

eks ua  9665132757 

-,Qvk;vkj izr fnyh dk; 
gks;  

vkjksihps ukao o iRRkk %&  
 

vkjksih vVd rk osG %& ukgh 
 
xqUg;kr okijysys gR;kj  
pkdq o dkBh  

[kqyklk %& oj ueqn rkjh[k osGh o fBdk.kh ;krhy vkjksihrkauh laxuer d#u 
xSjdk;n;kph eaMGh teoqu fQ;kZnh gk R;kps Hkkokps fdjk.kk nqdk.kk leks#u ?kjkdMs ik;h 
tkr vlrkauk vkjksih dz 01 o 02 gs eksVkj lk;dy o#u tkr vlrkauk foukdkj.k 
tk.kqu cqtwu fQ;kZnhl /kDdk fnyk fQ;kZnhus vkjksihl /kDdk dk ekjyk vls fopkjrk 
R;kauh f’kohxkG d#u ftos ekj.;kph  /kedh fnyh o vkjksih dz 03 rs 09 gs nqdkuk leksj 
vkys lokZuh feGqu fQ;kZnhl f’kohxkG d#u FkkiMcqD;kuh ekjgk.k dsyh vkjksih dz 01 
;kus R;kps  gkrkrhy  pkdqus fQ;kZnhps euxVkoj ek#u nq[kkir dsyh  vkjksih dz 04 fgus  
gkrkrhy dkBhus  fQ;kZnhps MksD;kr ek#u nq[kkir dsyh fQ;kZnhpk Hkkm izYgkn Hkkslys o 
nzksinkckbZ Hkkslys gs HkkaM.k lksMfo.;klkBh vkys vlrk vkjksihrkauh f’kohxkG d#u FkkiM 
cqD;kuh ekjgk.k d#u ftos ekj.;kph /kedh  fnyh oxSjs tckc o#u xqUgk nk[ky- 

?kVukLFkGh HksV ns.kkjs vf/kdkjh  %& liksmifu lq;Zoa’kh iks LVs fyacxko eks ua  
9527110777  

gs fnukad 09@03@2023 jksth ps 17%06 ok uksan ua- 18 oj jokuk 
 

?kVukLFkGko:u ijr %&  HksV iq<s pkyq 
 
 

iksLVs izHkkjh vf/kdkjh %& liksfu iokj iks LVs fyacxko eks ua  9823288458 
 
 

 
rikfld vf/kdkjh %& liksmifu lq;Zoa’kh iks LVs fyacxko eks ua  
9527110777 
 

nk[ky dj.kkj %& liksmifu nkeks/kj iks LVs fyacxko eks ua  9823971641  
 
  
 

vkjksihps iqoZ bZfrgkl %& lnj vkjksihpk iqoZ bfrgkl gk dksVZ psdj vWi n~okjs psd dsyk vlrk ekghrh  fujad vkgs   

vkjksihoj dsysys izfrcaa/kd dk;Zokgh %& fujad  

 
 
 


